
 پیراپسشکی دانشکده

 ترمی قالب نگارظ طرح درش

 رّاًطٌبسی عوْهی عٌْاى درش:

علْم کبرضٌبسی پیْستَ  ْمسترم داًطجْیبى  هخبطجبى:

 آزهبیطگبُی

)سِن  ّاحذ 2: تعذادّاحذ:)یب سِن استبد از ّاحذ(

  ّاحذ( 1استبد 

 11-12چِبرضٌجَ  سبعت پبسخگْیی ثَ سْاالت فراگیر:

 8) 95-96ًیوسبل اّل  11-12ضٌجَ  دّزهبى ارائَ درش: 

 (ُفتَ دّم8-جلسَ

 خبًن صبدقی  هذرش:

 ًذارد درش ّ پیص ًیبز:

 

 ُذف کلی درش :

آضٌبیی ّ ضٌبخت هفبُین اصْلی ّ پبیَ ای از رّاًطٌبسی 

)فردی ّ اجتوبعی( ثب تْجَ ثَ هعیبرُبی اسبسی ّ هِبرت 

در ثکبرگیری ایي اصْل در ارتجبط ثب ثیوبر ّ خبًْادٍ 

 آى.

 ُذف کلی: 

سیر تبریخی رّاى ضٌبسی، تعریف، هبُیت علوی، اُذاف  -1

 ّ اًْاع رّاًطٌبسی. 

 اًگیسش ّ ًظریَ ُبی اًگیسش. -2

 زثبى ّ اًتقبل هفبُین. -3

 اًذیطیذى ّ ّیژگی ُبی اًذیطَ. -4

 یبدگیری،تفکر ّ حبفظَ. -5

 ثٌِجبری ّ ًبثٌِجبری. -6

 ثیوبری ُبی رّاًی ّ ثِذاضت رّاًی. -7

 عْاهل تطکیل دٌُذٍ جبهعَ.رفتبر اجتوبعی ّ  -8

 :جلسَ اّل

سیر تبریخی رّاًطٌبسی، تعریف، ُذف کلی: آضٌبیی ثب 

 هبُیت علوی، اُذاف ّ اًْاع رّاًطٌبسی.

 یبى جلسَ قبدر ثبضذ:باُذاف ّیژٍ: داًطجْ در پ

 رّاًطٌبسی را تعریف کٌذ. -1

 سیر تبریخی رّاًطٌبسی را ًبم ثجرد. -2

 کٌذ.اًْاع هکبتت رّاًطٌبسی را تعریف  -3

 جلسَ دّم:

 .اًگیسش ّ ًظریَ ُبی اًگیسشُذف کلی: آضٌبیی ثب 

 اُذاف ّیژٍ: داًطجْ در پبیبى جلسَ قبدر ثبضذ:

 اًگیسش را تعریف کٌذ. -1

 سبیق، ًیبز، داعیَ، تعبدل حیبتی را تعریف کٌذ. -2

 ًظریَ ُبی اًگیسش را تعریف ّ ًبم ثجرد. -3



 اًْاع اًگیسٍ ُبی اًسبًی را ًبم ثجرد. -4

 جلسَ سْم:

 زثبى ّ اًتقبل هفبُین.اُذاف کلی: آضٌبیی ثب 

 اُذاف ّیژٍ: داًطجْ در پبیبى جلسَ قبدر ثبضذ:

 اُویت زثبى را تعریف کٌذ. -1

 را تعریف کٌذ. ًحْ ّاج ُب، تکْاژُب ّ -2

 ی را تعریف کٌذ.سًظریَ ُبی زثبى ضٌب -3

  جلسَ چِبرم:

 اًذیطیذى ّ ّیژگی ُبی اًذیطَ.ُذف کلی: آضٌبیی ثب 

 داًطجْ در پبیبى جلسَ قبدر ثبضذ:اُذاف ّیژٍ: 

 اًذیطَ را تعریف کٌذ. -1

 صْرت ُبی رٌُی ّ هفِْم را تعریف کٌذ. -2

 ّیژگی ُبی اًذیطَ را ًبم ثجرد. -3

 ضکل ُبی گًْبگْى تجلی اًذیطَ را تعریف کٌذ. -4

 رّش ُبی استذالل را ًبم ثجرد. -5
 پٌجن: َجلس

 تفکر ّ حبفظَ. -یبدگیریُذف کلی: آضٌبیی ثب 

 داًطجْ در پبیبى جلسَ قبدر ثبضذ:اُذاف ّیژٍ: 

 یبدگیری را تعریف کٌذ. -1

 اًْاع تفکر را ًبم ثجرد. -2

 حبفظَ را تعریف کٌذ. -3

 فراهْضی را تعریف کٌذ ّ اًْاع آى را ًبم ثجرد. -4

 ن:ضطجلسَ 

 ثٌِجبری ّ ًبثٌِجبری.ُذف کلی: آضٌبیی ثب 

 اُذاف ّیژٍ: داًطجْ در پبیبى جلسَ قبدر ثبضذ:

 تعریف کٌذ.ضخصیت ثٌِجبر را  -1

 ضخصیت ًْرّتیک را تعریف کٌذ. -2

 رّاى درهبًی ًْرّتیک ُب را تعریف کٌذ. -3

 ضخصیت سبیکْتیک را تعریف کٌذ. -4

 ن:فتجلسَ ُ

 ثیوبری ُبی رّاًی ّ ثِذاضت رّاى.ُذف کلی: آضٌبیی ثب 

 اُذاف ّیژٍ: داًطجْ در پبیبى جلسَ قبدر ثبضذ:

 ثیوبری ُبی رّاًی را تعریف کٌذ. -1

 را تعریف کٌذ. سبیکْزُبی عضْی -2

 اًْاع سبیکْزُبی عضْی را ًبم ثجرد. -3

 سبیکْزُبی کبرکردی را تعریف کٌذ. -4

 اًْاع سبیکْزُبی کبرکردی را ًبم ثجرد. -5

 ثِذاضت رّاى را تعریف کٌذ. -6

 زهیٌَ ُبی ثیوبری ُبی رّاًی را ًبم ثجرد. -7

 عْاهل هؤثر ثر ثِذاضت رّاًی را ًبم ثجرد. -8

 ن:ُطتجلسَ 



رفتبر اجتوبعی ّ عْاهل تطکیل دٌُذٍ ُذف کلی: آضٌبیی ثب 

 جبهعَ.

 اُذاف ّیژٍ: داًطجْ در پبیبى جلسَ قبدر ثبضذ:

 رفتبر اجتوبعی را تعریف کٌذ. -1

 فرٌُگ را تعریف کٌذ. -2

 ثبفت اجتوبعی را تعریف کٌذ. -3

 هراحل اجتوبعی ضذى را ًبم ثجرد. -4

ًبم  -5 جری را  ُبی رُ سجک  ًْاع  وبعی، ا ُبی اجت گرٍّ 

 ثجرد.
 منابع:

 سعیذ، رّاًطٌبسی عوْهی.پبرسب،  -1

 سی اجتوبعی.بستْدٍ، ُذایت الَ، درآهذی ثر رّاًطٌ -2

 گٌجی، حوسٍ. رّاًطٌبسی عوْهی -3

 رّاًطٌبسی عوْهی ُیلگبرد. -4
 روظ تدریص: 

 ثحث ّ کبرگرُّی -پرسص ّ پبسخ -سخٌراًی

 وضایل آموزشی:

ضی) وک آهْز سبیل ک ستفبدٍ از ّ ثردا سالیذ -ّایت  تب  -ا دی

 پرّژکتْر(
 ارزضیبثیسٌجص ّ 

سِن از  رّش آزهْى
 ًورٍ کل
)ثر حست 
 درصذ(

 سبعت تبریخ

دقیقَ  5 ُر جلسَ %11 کتجی کْئیس
 اّل کالش

آزهْى هیبى 
 ترم

-تطریحی
 تستی

تکرار در 
پبیبى 

 ترم
15/9/95 

دقیقَ  21
 اّل کالش

آزهْى 
 پبیبى ترم

-تطریحی
 تستی

81% 22/11/95 4-2 

حضْر فعبل 
 در کالش

حضْر ّ 
 غیبة

 گرُّیثحث 
اًجبم 
تکبلیف 

 کالسی

 - ُر جلسَ 11%

 

 هقررات کالش ّ اًتظبرات از داًطجْ:

 حضْر هرتت ّ ًظن در کالش، ضرکت در ثحث ُبی گرُّی -1

        

آقای ًبم ّ اهضبی هذیر گرٍّ:    شکوه صادقیًبم ّ اهضبی هذرش: 

 آقای صبورداًطکذٍ: EDOبم ّ اهضبی هسئْلً   توحیدنیا

تبریخ ارسبل:                                                         تبریخ تحْیل:    

 تبریخ ارسبل :

 



  روانشناضی عمومیجدول زمانبندی درش 

تحصیلی  اولنیمطال  21-23شنبو دوروز و ضاعت جلطو: 

69-69 

 هذرش هْضْع ُر جلسَ تبریخ جلسَ
1 

17/8/95 

تْضییید در هییْرد قییْاًیي ّ 

تبریخچییَ هقییررات آهْزضییی، 

 هختصر رّاًطٌبسی ّ هکبتت آى.
 خبًن صبدقی

2 
24/8/95 

یسٍ،  یبز، غر سبیق ً یسش،  اًگ

ًظریییَ ُییبی اًگییسش، اًییْاع 

 اًگیسٍ
 خبًن صبدقی

3 
 خبًن صبدقی زثبى، ًظریَ ُبی زثبى ضٌبسی 1/9/95

4 
8/9/95 

اًذیطیییذى، صییْرتِبی رٌُییی ّ 

 هفِْهی، تجلی اًذیطَ
 خبًن صبدقی

5 
15/9/95 

 یبدگیری، حبفظَ، فراهْضی

 اهتحبى هیبى ترم
 خبًن صبدقی

6 
22/9/95 

ضخصیییت ثٌِجییبر، ًبثٌِجییبر، 

ًْرّتیییییک، رّاى درهییییبًی، 

 .یکتسبیکْ
 خبًن صبدقی

7 
29/9/95 

ثیوبری ُبی رّاًی، سبیکْزُبی 

عضییْی ّ کییبرکردی، ثِذاضییت 

 .رّاى
 خبًن صبدقی

8 
6/11/95 

رفتبر اجتوبعی، فرٌُگ، گرٍّ 

اجتوییبعی، هراحییل ُییب، ثبفییت 

 اجتوبعی ضذى، سجک ُبی رُجری.
 خبًن صبدقی

 


